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Zarz d KPPD-Szczecinek SA przekazuje korekt prognozy wyników Spółki na 2008 r.
Planowane wielko ci finansowe Spółki na 2008 r. zostały podane w Raporcie bie cym Nr 77/2007 z dnia 18
grudnia 2007 r. i przedstawiaj si nast puj co:
1. Przychody ze sprzeda y – 260,3 mln zł
2. Zysk netto – 7,6 mln zł
3. Nakłady inwestycyjne – 15,0 mln zł.
Uwzgl dniaj c wyniki osi gni te przez Spółk w I półroczu br. oraz czynniki na nie wpływaj ce, Zarz d podaje
skorygowan prognoz rocznych wyników :
1. Przychody ze sprzeda y – 240,0 mln zł (spadek o 7,7% w stosunku do planu)
2. Zysk netto – 4,0 mln zł (spadek o 47,3% w stosunku do planu)
3. Nakłady inwestycyjne – 10,0 mln zł (spadek o 33,3% w stosunku do planu).
Podstawowe zało enia prezentowanej prognozy oparte s na zało eniach przyj tych do budowy planu, po
uwzgl dnieniu:
1. znacznego spadku cen na podstawowe wyroby drzewne (w odniesieniu do ich poziomu z ko ca 2007 r.),
2. pogorszenia relacji kursowych euro i funta szterlinga do złotego, zwłaszcza w II kwartale br., oraz przewidywania
co do ich kształtowania si w II półroczu br.,
3. aktualnej koniunktury na wyroby drzewne na rynku krajowym i zagranicznym,
4. bie cej ilo ci zakupionego i przetartego surowca le nego,
5. bie cych cen głównej masy zakontraktowanego surowca i rokowania co do ich poziomu w IV kwartale br.
6. relacji mi dzy wynikami I i II półrocza, gdzie znacznie słabsze wyniki osi gane s zwykle przez Spółk w II
półroczu w porównaniu z wynikami osi ganymi w I półroczu (m.in. ze wzgl du na okres remontowy oraz spadek
popytu w okresie letnim i około wi tecznym).
Głównymi czynnikami determinuj cymi wykonanie prognozy jest przynajmniej utrzymanie si :
1. koniunktury na wyroby drzewne wyst puj cej w II kwartale br.,
2. poziomu cen surowca le nego w IV kwartale 2008 r. na poziomie nie wy szym ni ustalony na III kwartał br., oraz
poziom kursu EUR z uwagi na znaczny udział eksportu wyrobów.
Mo liwo ci realizacji prognozowanych wyników Spółka b dzie monitorowała na bazie osi ganych wyników
kwartalnych i b dzie zamieszczała ocen w kwartalnych raportach.
W przypadku gdy jedna z prognozowanych pozycji, okre lonych powy ej, b dzie odbiegała o co najmniej 10%
zostanie przedstawiona uaktualniona prognoza w raporcie bie cym.
W zwi zku z powy szym Spółka nie b dzie prezentowała oceny mo liwo ci realizacji wielko ci planowanych, lecz
wielko ci prognozowanych.
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